
   

  اپنے اہل خانہ اور چھوٹے بچوں کو شمار کرنا
 

معلومات ےک لئے    د ی مز  ۔ ں ی پر کال کر   API-2020-844ہاٹ الئن    ک   ی معاونت ےک لئے مردم شمار   ی  زبانوں م   گر ی اور د   ی ز ی انگر   ؟ ی  ہ   سواالت 
www.CountUsIn2020.org/hotline  ۔ ںی کر مالحظہ 

 
 !ںیکا جواب د  2020 یخاطر مردم شمار یمدد ک یسماجاہل خانہ اور  اپنے

 

نومولود، چھوٹے بچے، دیگر خاندان کے افراد، اور کمرے کے  --ہے  رہتاکو شامل کرنا یاد رکھیں جو آپ کے پتے پر  ہر اس فرد 

 انہیں شمار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکنساتھی۔ بعض اوقات لوگ چھوٹے بچوں کو شامل کرنا بھول جاتے ہیں، 
 

 چھوٹے بچوں کا شمار کیا جانا اس قدر اہم کیوں ہے؟ 

 

 میں مدد دیتا ہے۔ ترقی کرنےمردم شماری میں چھوٹے بچوں کو شمار کرنا انہیں 

 

مردم شماری کا جواب دے کر، آپ فنڈنگ اور خدمات میں اپنا جائز حصہ حاصل کرنے میں اپنی کمیونٹی کی مدد کرتے ہیں۔ مردم   

 شماری درج ذیل پر اثر انداز ہوتی ہے:

 پروگرامز، خصوصی تعلیم، طفلی نگہداشت کی گرانٹس، اور اوائل آغاز  میابتدائی تعلی •
• Medicaid مہاور بچوں کی صحت کا بی 
 کم آمدنی والوں کے لئے قیام گاہوں کے پروگرامز •
 پروگرامز( WICاور  SNAP، بشمول خواتین، شیر خواروں، اور بچوں کے لئے پروگرامز )اضافی غذائی امداد •

 

 ۔ مثال:ےہ اجات اڈیٹا منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی میں بھی استعمال کی کامردم شماری  

 رنے کے لئے مردم شماری کے ڈیٹا کا جائزہ لیتے ہیں۔اسکول ڈسٹرکٹس اسکول کے حجم طے ک •
طبی سہولیات کے فراہم کنندگان یہ تعین کرنے کے لئے کہ کس جگہ ہسپتالوں اور اوپن کلینکس میں سرمایہ کاری کرنی   •

 ہے مردم شماری ڈیٹا کا جائزہ لیتے ہیں۔
 

 چھوٹے بچوں کو کس طرح شمار کیا جانا چاہیئے؟ 

   

 کو وہاں رہنے والے ہر فرد کو شامل کریں۔   2020اپریل  1مورخہ  ،مردم شماری پُر کرتے ہوئے 

 

 نمبر شمار کرنا یاد رکھیں:

پوتے/پوتیوں، بھانجیوں/بھتیجیوں اور بھانجوں/بھتیجوں، اور دوستوں کے بچوں سمیت، اپنے گھرانے میں رہنے والے تمام  ✓

 بچوں کو۔

کے دن   2020اپریل  1وقت گزارتے ہیں، اگر وہ مورخہ تقسیم شدہ  منصفانہ طور پر ابینبچے جو مختلف گھرانوں کے م ✓

 آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں۔

 کے دن بھی اسپتال میں موجود ہوں۔ 2020 اپریل 1نوزائیدہ بچے، یہاں تک کہ جو مورخہ  ✓
 کوئی بھی فرد جو بیشتر اوقات آپ کے گھرانے میں رہتا اور سوتا ہو۔ ✓

 

 پر حاصل کر سکتے ہیں۔ www.CountUsIn2020.org/resources  آپ مردم شماری کی بابت مزید معلومات 

 

http://www.countusin2020.org/hotline
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